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Óróleiki: Ókyrrð, kvíði

Ókyrrð: Það þegar umhverfið er ókyrrt
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Óróleiki: Ókyrrð, kvíði

Ókyrrð: Það þegar umhverfið er ókyrrt

Kyrrð: Friðsæld og ró

Friður: Friðarástand, það að stríði linnir
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(Ó)kyrrð

Óróleiki býr yfir fortíð Hvítaness, sem endurspeglast 
í rústum og sárum í landslaginu eftir seinni 
heimstyrjöldina. Ný framtíð mun færa kyrrð yfir staðinn 
með því að sameinast fortíðinni. Hermenn dvöldu á 
Hvítanesi til að verjast kafbátum og skipum óvina. Á 
sambærilegan hátt dregur þunglyndi, streita og kvíði fólk 
niður í djúpin og er þungur baggi að bera. Með tilkomu 
vistvæns þorps hafa þessir einstaklingar möguleika á því 
að dvelja um stund og berjast við þessa óvini. Í snertingu 
við hið gamla er hægt að ná sáttum við fortíðina og rými 
skapast til þess að halda með hamingju út í núið.



4



5

Inngangur

Bekknum var úthlutað lokaverkefni til B.A. gráðu í 
arkitektúr í lok haustannar 2021. Verkefnið fól í sér 
hönnun á vistvænu þorpi í Hvalfirði, á Hvítanesi eða 
Þyrilsnesi. 

Upphaf verkefnisins var sameiginleg rannsókn af 
Hvalfirðinum þar sem ýmislegt var skoðað áður en 
hönnunarfasinn byrjaði í janúar 2022.
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Afstöðumynd, Hvítanes og Þyrilsnes

N
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Upplifun:
Staðarval

Þegar ég kom á Hvítanes varð ég var við órólegan 
staðaranda, fortíð staðarins hefur enn áhrif á andann þar 
og upplifun fólks á svæðinu. Óróleikinn í stríðsminjum 
frá upphafi seinni heimstyrjaldar vöktu upp forvitni mína 
en á leið minni þangað fangaði kyrrðin frá náttúrunni 
í kring alla mína athygli. Ómeðvitað gekk ég í átt að 
hafinu, sjávarhljóðin, kaldri golunni, lyktin frá náttúrunni 
og útsýnið yfir fjörðinn lét mig staldra lengi við. Samspil 
þessara andstæðna á staðnum heilluðu mig og vissi ég 
frá þessu augnabliki að Hvítanes yrði fyrir valinu. 
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Skissa, andstæður
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Samruni - skissumódel
Gler sem fannst í fjörunni á Hvítanesi táknar það gamla og 
gipsið táknar það nýja. 



10

Tilfinningar - skissumódel
Andstæður, óróleiki og kyrrð.
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Saga Hvítanes: 

Árið 1914 var Bæjarhóll reistur á Hvítanesi en þar bjuggu 
hjón ásamt fjölskyldu sinni. Bæjarhóll samanstóð af 
tveimur húsum ásamt kálgarði, þvottastað og tveimur 
vatnsbrunnum við húsin þar sem mjólk og rjómi voru 
kæld. Húsin voru byggð úr torfi, steinum og sandi sem 
fékkst í fjörunni vestan megin á nesinu. Við hliðina á 
Bæjarhól voru tvö útihús ásamt hesthúsi. Einnig voru 
tveir vinsælir leikstaðir fyrir börn, hins vegar klettahóllinn 
á vestur nesinu og annars vegar hóll við hesthúsið. 
Fólkið sem bjó á Bæjarhól flutti burt þegar hermenn 
tóku yfir Hvítanes í seinni heimstyrjöldinni en þeir 
bjuggu þar til aðsetur fyrir hermenn, braggahverfi, 
tómstundarheimili, verslun, kvikmyndarhús, spítala og 
matsölustaði. Mesta starfsemin fór fram í  tveimur stórum 
flotastöðvum við sjóinn en þar var gert við netalagnir 
sem lágu þvert yfir fjörðinn til þess að verjast óvinveittum 
kafbátum og skipum.  
Mannvirkin og annar búnaður á Hvítanesi kostaði breska 
herinn um 270.000 sterlingspund eða um 2.9 milljarða 
króna á núvirði. Flest allar byggingarnar voru færanlegar 
enda gekk ágætlega að selja þær. Þó eru enn til staðar 
brot af ýmsum byggingum á staðnum og sár í jörðinni.1

1. Ferlir, Hvítanes, 8. desember 2020, sótt 8.12.21 af https://ferlir.is/
hvitanes
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Hvítanes 1914

Hvítanes í seinni heimstyrjöldinni



17



18

Loftmynd af Hvítanesi
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Fótspor fortíðar
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Fótspor fortíðar
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Áhrif náttúrunnar á heilsu mannsins

Tengsl mannsins og náttúru eru lífsnauðsynleg til þess 
að viðhalda góðri andlegri sem og líkamlegri heilsu. 
Biophilia eða lífsækni á íslensku er hugtak sem búið er 
að þróa með ýmsum rannsóknum um að mennirnir hafi 
sterka meðfædda þrá til þess að tengjast náttúrulegu 
umhverfi sínu.2 Náttúran er af skornum skammti í 
borgarumhverfinu og þar er tvöföld hætta á að þróa 
með sér þunglyndi, streitu eða kvíða á lífsleiðinni. Ef 
ekkert er unnið í slíkum vandamálum sem fara sívaxandi 
í nútímasamfélaginu getur það haft langvarandi áhrif á líf 
fólks.

2. María Guðnadóttir, Útivist, lífsgæði og ylgarðar á öldrunarheimilum, (Velferðarráðuneytið: 
María Guðnadóttir, 2016).  Sótt af https://www.akureyri.is/static/files/Hlid/pdf/u-tivist-li-fsgaedi-
og-ylgardar-a-o-ldrunarheimilum.pdf
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Hvalfjörður í desember
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Úr viðtali höfundar við hjúkrunarfræðing á 
bráðamóttöku

Eru mörg tilfelli sem koma inná bráðamóttöku?
Tilfellin eru mjög mörg sem koma inná bráðamóttöku 
og geta verið mjög alvarleg.

Í hvernig umhverfi er best að vinna með þessa 
sjúklinga?
Sjúklingarnir eru teknir afsíðis úr óróleikanum á 
bráðamóttökunni, oftast í aðstandendaherbergið. 
Umhverfið þar er hlýlegrra en annarsstaðar á 
spítalanum en þar eru stórir gluggar sem hleypa inn 
mikilli dagsbirtu og skapa þæginlega stemmingu. 
Áhættuþættir eru teknir úr rými og sjúklingur alltaf 
undir eftirliti fagaðila. 
Sjúklingur er metin eftir viðtal en ekki er æskilegt að 
þeir dvelji lengi í umhverfinu á bráðamóttökunni. 

Úr viðtali höfundar við lækna í geðheilsuteymi á 
Reykjalundi

Hvað tekur Reykjalundur marga sjúklinga inn í einu í 
endurhæfingu vegna þunglyndis og kvíða?
Í kringum 20 talsins. Þeir koma og eru með dagskrá í 
4-6 vikur. Í flestum tilfellum dvelja sjúklingar einungis 
hjá okkur á daginn milli 8-17 en einnig er aðstaða fyrir 
fólk sem kemur frá öðrum landshlutum. 

Er langur biðlisti og hvernig er umsóknarferlið?
Til þess að sækja um er tilvísun frá lækni mikilvæg. 
Biðlistinn er mjög langur og ruglandi en aðsóknin er 
mikil. Hver umsókn er metin útfrá stöðu sjúklings. 

Hver er rútína sjúklinga?
Sjúklingar eru teknir á fund áður en meðferð hefst. Á 
daginn eru þeir með prógram sett upp af fagfólki. 
Mikil áhersla er á hreyfingu en sundið er mjög vinsælt.
Sjúkraþjálfun og iðjuþjálfun er einnig vinsæl þar sem 
sjúklingar fá ýmis verkefni til endurhæfingar og halda 
sér uppteknum á daginn. Dæmi um verkefni: að tálga, 
heimilisverk, sauma, matreiðslunámskeið þar sem lært 
er að elda hollan mat. 
Hvíldarherbergi eru einnig á staðnum þar sem 
sjúklingar sitja í næði eftir viðtöl við hjúkrunarfræðinga, 
sálfræðinga og lækna. 

Hvað eru margis starfsmenn á deildinni?
Hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, læknar og 
sjúkraþjálfarar eru um 15 talsins. 

Eru aðstandendur mikið til staðar í ferlinu?
Það fer eftir veikindum en oftast ekki. Sjúklingar kjósa 
þess oftast að fá að koma einir en aðstandendur eru 
þó alltaf velkomnir.

Er umhverfiið hér í kring nýtt í bataferlið?
Mikil áhersla er lögð á útivist, hreyfingu og hollt fæði. 
Náttúran er mikið nýtt í göngutúra, gönguskíði og 
kajakferðir. 

Læknarnir töldu það mikilvægt að fá viðbótarstað 
fyrir sambærilegan hóp sem fer sívaxandi hvort sem 
sjúkratryggingaar greiði niður fyrir það eða ekki. 
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Afstöðumynd

Náttúran og kyrrðin á Hvítanesi býður uppá einstakar 
aðstæður til aðhlynningar en að fara út fyrir borgarmörkin 
í slíkar aðstæður flýtir fyrir bataferli. Byggt verður á 
jörð sem búið er að snerta og hver staður skal tengjast 
fortíð sinni. Þannig mun staðurinn viðhalda sál sinni og 
staðaranda samhliða því að gegna nýju hlutverki.

Afstöðumyndin skapaðist útfrá fótspori fortíðar og 
viðtölum við geðlækna og hjúkrunafræðinga. Hver og 
einn staður í afstöðumyndinni verður byggður á snertu 
landi þar sem vitnað verður í sögu staðarins ásamt því 
að færa svæðið til nútímans. Skipulagið skiptist niður 
í fjögur skref sem einstaklingarnir mæta á leið sinni 
að betri andlegri heilsu. Einnig mun arkitektúrinn veita 
einstaklingunum innblástur í bataferlinu með því að vekja 
þá til umhugsunar um tilfinningar, fortíð, nútíð og framtíð.
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Móttaka í Bæjarhólnum

1



29

1. skref

Móttakan er byggð á stað sem áður hét Bæjarhóll en 
þar var fyrsta húsið á Hvítanesi reist árið 1914, fyrir tíð 
hermannana. Við komu á staðinn fara fram stöðufundir 
með fagfólki áður en meðferð hefst. Stundum eru 
aðstandendur viðstaddir fyrstu skrefin. 

Rýmin verða byggð á rústum Bæjarhólsins og verða 
því fyrstu kynni gesta á svæðinu tengsl milli fortíðar 
og nútímans, hvernig kyrrðin í núinu tekur yfir óróleika 
fortíðar. Sambærilegt bataferlinu sem tekur við á 
Hvítanesi. 
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Sneiðing

Grunnmynd
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Dvalarstaður

2



33

2. skref

Dvalarbústaðirnir eru byggðir á svæði þar sem stóð 
braggahverfi í seinni heimstyrjöldinni sem augljóst 
er á loftmyndum af staðnum. Í sárum fortíðar standa 
bústaðirnir á landinu og form þeirrra vitna einnig í sögu 
staðarins. Þar sem húsin ná útfyrir sár braggana, lyftist 
hún upp á stólpa og formi breytt þar sem ný saga mun 
skapast á því svæði. Einstaklingur stígur upp úr fortíðinni 
inn í nýja framtíð. Einnig er þetta gert í þeirri von um 
að raska sem minnst af náttúru og hægt er með nýju 
vistvænu þorpi.  

Útsýni er yfir hafið og Hvalfjörðinn úr hverri stofu en þÁ 
sjá einstaklingarnir hvernig fjallahringurinn heldur utan 
um Hvítanes. Með því að leyfa náttúrunni að flæða inn 
í rými dvalarhúsana í gegnum stóra glugga þess hafa 
eiginleikar náttúrunnar og hafsins áhrif á innri kyrrð 
einstaklingana og veitir þeim hugarró. Einnnig hjálpar 
það batarferlinu með því að minnka stress og draga úr 
streitu ásamt því að skapa öruggt og hlýtt andrúmsloft. 

Roger Ulrich, prófessor í arkitektúr gerði rannsókn á 
bata sjúklinga á sjúkrahúsum. Þeir sjúklingar sem höfðu 
útsýni yfir tré og náttúru reyndust fljótari að ná bata og 
voru því með styttri innlögn heldur enn þeir sem höfðu 
borgarútsýni. Einnig var ekki eins mikil þörf á sterkum 
lyfjum og skammtarnir urðu minni fyrir vikið.3

Dvalarbústaðirnir eru þétt byggðir svo notandinn upplifi 
ekki einmanaleika fra umhverfinu og oftar en ekki 
umkringdur fólki þar sem 3-5 manns deila saman húsi.

The past

The present and future

3. Timothy Beatley, Biophilic cities: integrating nature into urban 
design and planning (Washington, DC: Island Press, 2011). Bls. 4

Diagram, frá fótspori fortíðar til framtíðar
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Grunnmynd 1. hæð

Grunnmynd 2. hæð

Sneiðing og ásýnd, hlið til vesturs
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Dagsbirta

Dagsbirtan er náttúrulegur ljósgjafi sem er okkur 
lífsnauðsynleg og er hún eitt frumskilyrða okkar til þess 
að lifa heilsusamlegu lífi. Birtan gefur okkur D-vítamín 
sem hefur gríðaleg áhrif á hormónastarfsemi líkamans og 
heilastarfsemi. Eykur hún afköst einstaklinga, hefur áhrif 
á svefn, dregur úr streitu, örvar gleðihormón og veitir 
vellíðan.4  

Stórir þakgluggar á dvalarhúsunum hleypa inn 
birtu í svefnherbergin, skapa hughrif og stemmingu 
þegar einstaklingar sækja í slökun í einrúmi eftir 
verkefni og viðtöl dagsins. Einnig eru úrkomudagar í 
Hvalfirði að meðaltali 200 á ári en þakgluggarnir veita 
einstaklingunum góða og skemmtilega upplifun af þeim. 

  4. Anna Sigríður Jóhannsdóttir, „Er hægt að hanna heilsu? Manngert 
umhverfi og lífsgæði“ Vísir. sótt 28. september.2021, https://www.visir.
is/g/20212111274d.
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Þakgluggar í dvalarhúsum
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Útlit

Vitnað er í sögu staðar í formi dvalarhúsana þar sem 
þau snerta fótspor fortíðar. Timbur klæðir bygginguna 
sem stendur á stópum yfir ósnertri náttúru og gerir það 
upplifun af köldum tón steypunnar betri og veitir meiri yl.

Sambærileg dvalarhús eru staðsett nær móttöku á 
Bæjarhól en þau eru ætluð starfsfólki og aðstandendum.
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Útlit dvalarhúsa, austur hlið
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Iðjuseturshringur

3
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3.skref

Iðjuseturshringurinn er þar sem aðilar taka mestan þátt í 
samfélaginu á daginn. Stór og lítil hversdagsverkefni og 
námskeið sem einstaklingar sækja á daginn, sett fyrir af 
fagaðilum. Fjarlægð er á milli allra kjarnana á svæðinu 
en það hvetur fólk til útiveru og hreyfingu á milli verkefna, 
en það skiptir miklu máli til að bæta og viðhalda góðri 
andlegri sem og líkamlegri heilsu.

Byggingarnar í iðjuseturshringnum tengjast fótspori 
fortíðarinnar þar sem áður voru þar verkstæði hermanna 
staðsett. 
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Diagram iðjusetshringur
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Félagslegt rými, eldhús og gróðurhús
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Grunnmynd 2. hæð

Grunnmynd 1. hæð

Sneiðing
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Timbur færir værð yfir brotna steinveggi fortíðar. 
Gróðurhúsið er byggt við rústir á sári fortíðarinnar. Opin 
rými á staðnum hvetja til félagslegra athafna og samruni 
fortíðar og nútímans hvetur til samtals og umhugsunar 
um bataferlið.
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Samruni



49

Verkstæði
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Grunnmynd

Sneiðing
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Sundlaug og Íþróttamiðstöð
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Viðtalskjarni og hugleiðslusetur

4
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4. Skref 

Kyrrð, mikilvægt skref í átt að betri andlegri heilsu sem 
einstaklingar taka í byrjun eða lok dags. Þetta skref 
aðstoðar fólk við að líta inn á við, sækja innri frið með 
aðstoð umhverfisins, náttúru og fagfólks. Arkitektúrinn vitnar 
í hvernig hægt er að byggja á reynslu fortíðar og búa til 
bjartari framtíð. 
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Viðtalskjarni
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Sneiðing

Grunnmynd
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Færanleigir veggir úr timbri og þokukenndu gleri gefa 
rýmunum fleirri möguleika. Einnig veita glerveggirnir 
einstaklingum innsýn í bataferli hvors annars og eru 
ávallt undir augum fagfólks. 
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Viðtalskjarni - biðstofa
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Hugleiðslurými
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Grunnmynd

Sneiðing
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Hugleiðslukjarni, fjölbreytilegt rými nýtt í yoga sal
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Lokaorð

Snerta þurfti á mörgum atriðum í ferli verkefnisins sem 
fól í sér hönnun á vistþorpi í Hvalfirðinum. Mér fannst 
skemmtilegt að blanda saman verkefninu og rannsókn 
minni á ritgerðarefni til B.A prófs sem fjallaði um 
arkitektúr og margvísleg áhrif á heilsu.
Sjálf hefði ég óskað þess að hafa tíma til að taka fyrir 
einn útvaldan stað og kafa dýpra í innri rými þess. 
Lokaverkefnið var lærdómsríkt og krefjandi en þökk sé 
frábæru fólki sem ég er umkringd og hefur hvatt mig 
áfram í þessu verkefni sem öðrum, skila ég því af mér 
stolt og held áfram útí þau næstu.  



69



70

Heimildarskrá
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Myndaskrá

Bls. 18 Loftmynd af Hvítanesi  - Sótt 9.maí 2022 af https://ferlir.is/hvitanes/ 

Aðrar myndir og teikningar eru úr eigin safni. 



71



71 72




